
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 1 

SALA DE AULA: RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA 
 
 
 
 
Maryane Meneses Silveira1 
maryanesilveira@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Resumo  
O estudo é fruto de uma atividade de sala de aula que despertou para a pesquisa de 
informações e ações em relação a entrevista em terreiros e o respeito pelas 
diferenças étnicas e religiosas de cada individuo no sentido o desvendar o 
preconceito sobre a religiosidade afro-brasileira em que as pessoas costumavam 
intitular como xangô, isto por falta de informação e conhecimento dos vários 
segmentos da religião no Brasil e, ou por acreditar que a sua religiosidade 
predomina sobre todas as outras. 
Palavras - chave: diferenças étnicas, afro-brasileira,simbólico. 
 
 
Abstract 
The study is the result of a classroom activity that triggered the search for information 
and actions in relation to the interview in terraces and respect for ethnic and religious 
differences of each individual in order to uncover the bias on the african-Brazilian 
religion that people used titled as Xango, this lack of information and knowledge of all 
segments of religion in Brazil, or believe that their religion predominates over all 
others. 
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1.Introdução  

O ensino no tomou um ritmo muito conturbado, pois para entendê-lo 

precisamos compreender a realidade concreta gerada pelo nosso legado cultural, 

estrutura dos poderes político e econômico que a “cada fase história do ensino 

brasileiro vai refletir a interligação de fatores como a herança cultural, atuando sobre 

os valores procurados na escola pela demanda social de educação, e o poder 

político, refletindo o jogo antagônico de forças conservadoras e modernizadoras” 

(Romanelli, 1978p. 19). 

A religiosidade afro-brasileira, que tem os seus fundamentos nas religiões 

africanas, traz uma riqueza de rituais, danças e cultos às matas, aos animais, às 

águas vem sendo construída maior freqüência, depois do movimento de valorização 

da “raça negra” em nosso país, mas ainda é maculada na expressão pluralidade 

cultural que se encontra na parte diversificada dos parâmetros curriculares 

nacionais. 

 Este trabalho é fruto de uma atividade de sala de aula que abriu o 

entendimento para o desvendar do preconceito sobre a religiosidade afro-brasileira 

em que as pessoas costumavam intitular como xangô, isto por falta de informação e 

conhecimento dos vários segmentos da religião no Brasil e, ou por acreditar que a 

sua religiosidade predomina sobre todas as outras. 

Por isso, enquanto educadora, mergulhei na busca para entender o que 

pra mim também era diferente e aprendi sobre a diversidade cultural e religiosa, com 

os objetivos de sensibilizar os alunos a respeitar os vários credos religiosos e 

entender a cada um deles. Como estudante da ciência Geografia fiz levantamentos 

bibliográficos e leituras sobre o referido assunto, que proporcionou uma abertura 

para o conhecimento das tradições culturais, da religião e com o estudo do mito e 

dos rituais simbólicos que se agregam tanto às religiões tradicionais quanto às que 

têm formação através do sincretismo religioso. E como é um critério fundante a 

educação regularizada pelos PCN’s, ele estabelece que:  

(...), a política da igualdade vai se expressar também na busca da 
eqüidade no acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao meio 
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ambiente saudável e a outros benefícios sociais, e no combate a 
todas as formas de preconceito e discriminação por motivo de 
raça, sexo, religião, cultura, condição econômica, aparência ou 
condição física.(pag.67 PCN’s Ensino Médio) 

 

A educação, consoante, com as relações que se processam no espaço 

escolar não pode permanecer insciente a esse fato da diversidade. E tomou uma 

importante tomada no sentido de incluir os temas transversais nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Daí trabalhar na escola o reconhecimento e valorização das 

diferenças culturais, especificamente étnicas e sociais.  

A proposta de investigação surge em sala de aula quando grupos de 

alunos se apresentavam em seminários sobre tradições e costumes dos povos 

numa aula de geografia na Escola Estadual Armindo Guaraná em que a maioria dos 

grupos se opunham a trabalhar povos africanos. Alguns alunos expressavam ter 

medo dos rituais. 

 Dessa forma, enquanto facilitadora, levei para a sala o colorido das 

roupas, a culinária, as músicas, os costumes em forma de textos para leitura e 

debate. Assim fiz a introdução diferenciada da religião africana e o sincretismo 

religioso acontecido aqui no Brasil pelos europeus que até dias atuais ainda mantém 

em alguns livros didáticos estigmas da dominação. 

2. Referencial Teórico  

As religiões originárias da África são o islamismo – profeta Maomé, o 

Cristianismo – profeta Jesus Cristo e o Paganismo não há profeta, mas o culto a 

natureza, aos mortos, ao invisível. Por isso a fusão de elementos culturais diferentes 

criando a religião afro-brasileira que é formada do catolicismo Português, crenças 

Indígenas e Ritos Africanos. 

A religião africana foi trazida para o Brasil no período colonial com a mão-

de-obra negra para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar e caberia aos 

senhores promover o batismo, pois a religião oficial de Portugal e do nosso país era 

a católica, por isso todos que possuíam outros costumes ou línguas diferentes 
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teriam que ser batizados segundo Soares (2002, 47) Ao escravo boçal (recém-

chegado) ou de língua desconhecida a instrução será ainda mais sumária; é 

batizado sem maiores problemas desde que saiba de memória as respostas corretas 

para estas perguntas:"Queres lavar a tua alma com água santa? Queres provar o sal 

de Deus? Jogas fora da tua alma todos os teus pecados? Não pecarás nunca mais? 

Queres ser filho de Deus? Jogas fora da tua alma o diabo?" 

Desde a chegada dos povos africanos ao Brasil, a religião afro sofreu 

retaliações, pois os seus adeptos eram proibidos de fazerem seus cultos aos seus 

deuses, por isso eles criaram uma forma de agradar aos  senhores de engenho e ao 

mesmo tempo fazer a sua adoração que foi a substituição para cada santo católico 

havia um orixá relacionado.  

Assim, a história das religiões afro-brasileira inclui necessariamente o 

contexto das relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas entre os seus 

principais grupos formadores: negros, brancos e índios. Alem da exploração 

econômica a religião se subjugava a educação elitista que era implantada pelo 

colonizador. 

A religião é um dos fatores mais presentes da influencia negra no Brasil, 

apesar da dominação do individuo, mas como cultura é universal e os precursores 

não deixaram que a ideologia dominante superpusesse sobre a sua,uma prova é a 

adoração dos seus orixás com nomes dos santos católicos.   

Desmitificar as idéias colonialistas e respeitar a cultura de outros povos, 

como o culto a natureza (terra, floresta, caminho, água doce salgada, animais, 

minerais e outros) a qual o negro atribui as suas próprias qualidades aos ancestrais 

que são seus heróis fundadores. 

Neste sentido, a cultura, através da tradição, é transmitida de geração a 

geração e segundo Maia (2001, p.91),  “o vocábulo tradição, de origem latina, 

traditione, pode ser entendido, a princípio, como o ato de transmitir ou entregar”.  

O enfoque de tradição neste trabalho está no sentido literal da palavra 

que, entre outras definições,  é o “conhecimento ou prática proveniente da 

transmissão oral ou de hábitos inveterados” (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 
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1980). Segundo  Eric Hobsbawm (2002,p.09), denomina de tradição inventada o 

que, através de “um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica, visa 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implica, automaticamente uma continuidade em relação ao passado. 

Implícita na tradição está a herança que se conecta não pela repetição, 

mas pelo que está entranhado, herdado, passado de geração  a geração. Um 

exemplo disso é o sincretismo religioso que, pela junção de culturas conforma uma 

identidade.  

Assim, segundo CLAVAL (1999,p.94), a abordagem cultural é uma 

maneira diferente de pensar a geografia restabelecendo a materialidade, 

historicidade e geograficidade de todo o fato humano e social.  

A abordagem cultural tem ocupado lugar importante nos estudos                                           

da transmissão de códigos,  de comunicação oral,  gestual e escrita.  A transmissão 

de hábitos alimentares, de vestuário, da língua e as expressões gestuais dada aos 

indivíduos desde criança viabilizará a permanência do que foi ensinado e respeito 

pelos rituais comportamentais da religião, do trabalho e da ideologia que seus pais 

assumem. 

A palavra Ritual vem do latim Ritualis e pode ser compreendida como 

sinônimo de Cerimônia. Também significa o conjunto de determinadas práticas que 

devem ser precisamente seguidas em ocasiões específicas. Nesse contexto, o 

sincretismo afro-brasileiro é entendido como ritual, pois se repete em conexão 

estreita com os condicionantes climáticos. O ritual das rezas, das oferendas e das 

danças em adoração aos orixás é esperado e preparado pelos grupos de acordo 

com os dias dos seus santos. 

Rito para Marcel Mauss (1976, p.139) é uma ação tradicional eficaz que 

varia segundo as qualidades religiosas das pessoas e o que diferencia são os 

hábitos de cortesia e dos costumes, pois o ato não é eficaz por si mesmo. 

Por exemplo: (...) ao contrário, os ritos agrários possuem segundo a 

opinião, efeitos que ligam à própria natureza prática. Graças ao rito as plantas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 6 

crescem. E (...) um rito tem, pois,  verdadeira eficácia material. (Mauss, 1976, 

p.138). 

Nesse sentido, os rituais mais freqüentes na territorialização dos terreiros 

locais de devoção aos orixás têm relação com os usos da vida moral; são, sob todos 

os pontos, comparáveis aos usos que se seguem nos jogos tradicionais, cantos, 

rodas e danças de crianças ou de adultos, dos quais, aliás, um grande numero são 

mesmo lembranças de antigos ritos.  

O rito também é uma forma de se manter a tradição em que,  

(...) homens que se sentem unidos, em parte por laços de sangue, 
porém ainda por uma comunhão de interesses e tradições, se 
reúnem e tomam consciência de sua unidade moral. 
(Durkheim,2003,p.422).. 

 

3. Religiosidade e a  Educação  

O docente tem que estar atento em não transmitir em sala de aula suas 

concepções religiosas e, sim, nortear-se pela igualdade. A heterogeneidade cultural 

é o foco das escolas e do componente curricular, sobretudo das disciplinas História, 

Sociologia e Ensino Religioso. 

Religião de raiz africana é uma fonte de educação, relacionada à 

ancestralidade. A emoção, corpo, físico não são coisas separadas quando se trata 

de educação negra (...) O ensino público tem que ser laico, mas os educadores têm 

que conviver com a religião para enegrecer, mas sim promover um diálogo". 

Através do artigo 33 da LDB o ensino religioso, de matrícula facultativa, é 

parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Os alunos se  interessaram pelo assunto  foi que se envolveram nas 

atividades, pesquisando, tirando dúvidas com o facilitador, participando do desfile 

cultural e, até oferecendo-se para demonstrar um pouco da dança religiosa afro-
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brasileira, Fizeram entrevistas num  centro de umbanda que tem próximo a casa 

deles é evidente que o professor montou o questionário para a entrevista. 

Considerações Finais 

O estudo realizado permitiu compreender a tradição como um território de 

ritos e manifestações simbólicas, mas também a simplicidade e a efetiva  ação da 

religiosidade afro-brasileira. 

A construção simbólica que se processa no território dos centros(terreiros) 

produz imagens que, projetadas nas mentes dos atores observados, tomam 

significados diferentes, pois estão intrinsecamente relacionadas à dimensão mística 

e subjetiva de cada indivíduo e de cada culto.  
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